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Flegmàtics anglesos

Marta Porter

English National Ballet. 'Double Concerto', coreografia: Christopher Hampson; 'El llac dels cignes (acte II)',
coreografia: Derek Deane a partir de Petipa i Ivanov; 'Melody on the Move', coreografia: Michel Corder. Direcció
artística: Matz Skoog. Jove Orquestra Nacional de Catalunya; director: Martin West. Barcelona, Gran Teatre del Liceu.
14 d'abril.

L'English National Ballet va tornar al Liceu la brillantor del ballet clàssic més pur. Al llarg de dues hores
els ballarins de la companyia van demostrar que la dansa clàssica anglesa conserva la pulcritud d'altres
temps, una tècnica acuradíssima, unes puntes segures, uns equilibris controlats i uns salts alts i de gran
amplitud. Amb tot, el programa que van oferir dimecres al Liceu no va aconseguir seduir un públic ben
predisposat. La correcció i el control tècnics tan extrems van dominar també sobre les emocions, que no
van aflorar en cap moment. Com el clàssic jardí anglès, les roses eren d'una gran bellesa però no van
aconseguir esclatar en una eclosió primaveral.
A Double Conceto, una coreografia coral de Christopher Hampson basada en el Concert en re menor
per a dos pianos, de Francis Poulenc i estrenada fa dos anys, la companyia va demostrar que el ballet
clàssic es pot regenerar i mostrar el millor de la seva tècnica. Va ser una peça àgil i vital, amb grans
salts, pirouettes, jocs geomètrics de gran impacte plàstic, amb tot el cos de ball dalt l'escenari executant
moviments en forma de vano i agombolant la parella principal, que va interpretar un precís pas a dos del
qual cal destacar la interpretació vital de Daria Klimentovà.
La segona peça, el segon acte d'El llac dels cignes, va resultar perfecta en l'execució i gèlida en la
interpretació. Si els cignes són donzelles transformades en anàtids i presoneres de nits fredes de lluna
blanca, Odette va demostrar ser el cigne perfecte, gairebé de marbre, sense cap passió però d'una
elegància sublim. El cos de ball va tornar a mostrar una conjunció envejable, sobretot en el simpàtic pas
a quatre que va despertar-nos de la irrealitat fantasmagòrica.
L'última proposta, Melody on the Move, un homenatge a la música radiofònica anglesa dels anys 30, 40
i 50, va suposar un canvi radical, i del pol Nord ens van dur a l'equador. Els diferents esquetxos que
conformen la peça són distesos i amables, buscant la complicitat de l'espectador. Si bé la factura torna
a ser molt equilibrada, molt pura en detalls i amb algun toc d'humor que s'agraeix, coreogràficament va
ser com un viatge als musicals de Hollywood, però sense perdre la flegma anglesa.
Un dels moments més simpàtics de l´English
National Ballet a melody on the move.
Cristina Calderer
i Museu de les Arts Escèniques
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